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Sobre nós...

A PRO SOLUTION SERVICE, disponibiliza para sua empresa uma opção segura
e confiável na prestação de serviços terceirizados.
Acreditamos possuir fundamentos necessários para garantir a sua tranquilidade
contando com profissionais especializados nas mais diversas áreas.

A Empresa, surge com o elo de dois profissionais e amigos, com mais de 15 anos
de experiência no mercado de prestação de serviços, onde por anos trabalharam
em diversas empresas e até mesmo juntos. Ambos com ampla visão do negocio e
comprometimento, com pensamento de levar aos clientes sempre serviços com
qualidade. Decidem se unir e buscar sucesso de seus sonhos, com muita
maturidade, responsábilidade, honestidade e compromisso.

Missão: Criada para levar solução em serviços terceirizados. Nossa missão é
conquistar a efetividade na realização das atividades oferecidas.

Visão: Ser refência em qualidade na prestação de serviços, tanto para nossos
clientes, quanto para nossos colaboradores.

Valores: Nossos colaboradores;
              Ética e Profissionalismo;
              Comprometimento e parceria.
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Por que terceirizar?

Com uma empresa especializada em terceirização de serviços, a sua empresa ou
condomínio pode ter mais foco na atividade principal. aumentando a produtividade.
Nossa proposta é identificar sua necessidade e com metodologia de trabalho,
desenvolver uma parceria sólida com qualidade, confiança e eficiência!

Vantagens e compromisso:

                   Comprovada Elevação na produtividade;
                   Reposição imediata em caso de ausência ou dispensa;
                   Supervisão, treinamento e capacitação;
                   Recrutamento de acordo com o perfil solicitado;
                   Otimização de custos com folha, admissão e demissão;
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Área de Atuação

E muito mais...

Limpeza
Conservação

Recepção
Portaria

Controle de Acesso Áreas verdes

Manutenção Administrativos Sala de Controle Mensageiro
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Outros Serviços

E muito mais...

Limpeza Pós Obra Apoio para Eventos Tratamento de Piso Persinas

Obras / Reparos Fachadas Limpeza Capina Quimica

Limpeza/Manutenção

Manutenção Limpeza/Manutenção Carpetes / Estofados
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Clientes / Parceiros

Condomínios:
               Cond. Ed. Pena Rubi
               Cond. Ed. Maria Odete
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Entre em contato!

(21) 4042-7014

(21) 96415-4120    (21) 99928-7634 

r.adriao@prosolutionservice.com

www.prosolutionservice.com

Comercial
Rodrigo Adrião

Rua São Francisco Xavier 889 - Bl. 1 - Sl. 1102

São Francisco Xavier - RJ - Cep. 20.550-011

Teremos o prazer em atendê-los, tirar todas as dúvidas, ajudar a solucionar as
dificuldades com planos e trabalhos eficazes e condições viáveis!

Consulte-nos, solicite seu orçamento agora sem compromisso.

Pro Solution Service LTDA - CNPJ: 14.418.278/0001-98
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